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Diversidade
não é tabu
Mercado se transforma e perde preconceitos
contra profissionais generalistas, mas conhecimento
específico continua fundamental

S igmund Freud (1856-1939),
nascido na Moravia, hoje
República Checa, era mé-

dico por formação. Mas não teria
chegado à sua teoria sobre o com-
portamento humano sem profun-
dos conhecimentos sobre filoso-
fia grega. Isso ilustra que, há
tempos, a combinação de sabe-
res gera frutos interessantes. Quem
cita o exemplo é João Lins, sócio
da PricewaterhouseCoopers em
consultoria de recursos humanos e
professor universitário em São Pau-
lo (SP). "Eu diria que não é uma
tendência nova." A razão de as pes-
soas estarem percebendo a valori-
zação pelo mercado de uma forma-
ção variada relaciona-se com o
crescimento da complexidade dos
ambientes corporativos.

Em uma época de problemas
multidisciplinares, é preciso saber
mesclar áreas na busca por soluções.
Isso não significa que o conheci-
mento técnico está em segundo pla-
no. Para Lins, trata-se de um para-

Faoze Chibli

doxo. É preciso ter um domínio es-
pecífico e, ao mesmo tempo, saber
fazer conexões com outras áreas.
Por isso, há que se tomar cuidado
com o gerenciamento da generali-
dade. "As organizações precisam da
diversidade", declara. Mas os espe-
cialistas continuam a ter espaço. Um
indivíduo considerado, hoje, um
bom profissional, é um especialista
em sua área, mas tem de saber tra-
balhar em equipe.

E, além disso, deve saber valori-
zar a visão de mundo, que também
ajuda a resolver problemas. Ou seja,
há espaço para diversos tipos de
combinações em termos de forma-
ção. "O fator crítico é a capacidade
conceituai de fazer relações", con-
tinua o consultor. Ele observa que
os cursos de pós-graduação, no
mundo inteiro, têm se preocupado
com o conhecimento específico e
com a atuação criativa. Mesmo em
áreas de desenvolvimento técnico,
se for examinada a biografia de pes-
soas talentosas, se encontrará um

perfil semelhante.
Entretanto, é um
fato que os mode-
los de gestão, até os anos 80, se pau-
tavam pela especialização e pela di-
visão racional do trabalho.

Nos anos 90, porém, começou
a haver um questionamento desse
radicalismo. A situação evolui até
o ponto de, hoje, não existir mais
preconceito nas empresas contra
profissionais que têm visão multi e
interdisciplinar. Pelo contrário. O
próprio João Lins é um exemplo
disso. Formado em Administração
de Empresas, começou sua carrei-
ra em recursos humanos, mais es-
pecificamente na área de remunera-
ção. Seu interesse por outras áreas,
como a trabalhista e a administra-
tiva, fez com que, em três anos, ele
fosse considerado um profissional
de RH - e não somente especialis-
ta em remuneração.

Além disso, Lins tinha vonta-
de de lecionar e buscou um mes-
trado em Administração. Com a
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atividade docente, ampliou ainda
mais sua visão sobre o design or-
ganizacional. Foi então que come-
çou a atuar em consultoria e repen-
sou sua carreira executiva. Hoje,
ele é especialista em RH, com co-
nhecimento de estratégia e gestão
empresarial que possibilita condu-
zir projetos em diversas áreas.
Movidas pela curiosidade, as pes-
soas tendem a diversificar seus ca-
minhos. Reorientar a carreira, en-
tretanto, não é fácil.

É preciso contemplar o movi-
mento dos negócios e combinar
essa percepção com as aspirações
pessoais. "É fundamental o encon-
tro dessas duas coisas." Diversos
exemplos ratificam essa experiên-
cia (leia quadro ao lado). Na Pri-
ce waterhouseCoopers, Lins cita
uma colega formada em Artes Dra-
máticas que, depois, se especia-
lizou em Administração. Seus co-

Orientação pelo prazer
Professor universitário atuou como engenheiro durante anos
até encontrar na educação o sentido para sua carreira

Depois de nove anos atuando como engenheiro mecânico, o gosto
pela educação aflorou nas aulas que dava em um curso supletivo. João
Luiz Muzinatti se envolveu de tal maneira que percebeu: "A educação
fazia mais sentido em minha vida." Depois de fazer Ciências Sociais,
sem concluir o curso, Muzinatti obteve licenciatura em Matemática e
Ciências. No ensino fundamental e médio, em que já atuava, passou a
não precisar mais de autorização da Secretaria de Educação.

"O fato de eu ser engenheiro era atrativo para as pessoas", conside-
ra o professor. Mas a jornada não terminaria por aí. "A filosofia caiu no
meu colo", ilustra o engenheiro, referindo-se à necessidade de com-
preender melhor a física e a matemática. O estudo dos primeiros filóso-
fos despertou nele um interesse mais profundo. Com mestrado em His-
tória da Ciência e doutorado em Filosofia, o leque se abriu ainda mais.

Segundo o educador, a pós-graduação permite outros saltos de car-
reira: "Especialização é uma necessidade." Hoje, além de lecionar em
um colégio paulistano, é também professor universitário em graduação
e pós-graduação. Em instituições de ensino superior, João Luiz Muzinatti
ensina ética na filosofia. Ele relata que é comum seus alunos de um
curso de Educação o procurarem para serem aconselhados sobre o
que fazer em suas carreiras. "Não partir do fim para o começo" é o con-
selho dado. Ou seja, primeiro, o indivíduo tem de saber do que ele gosta.
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nhecimentos sobre relações humanas
são bastante aplicáveis no ambiente
de trabalho. Para ratificar essa visão,
o consultor relata que sua esposa tam-
bém possui formação eclética. Gra-
duada em Letras, atua com sucesso
hoje como gerente comercial, depois
de ter feito cursos de pós-graduação
em Comércio Exterior.

> Vocação para ensinar
Marcos Hashimoto, professor e

consultor na área de gestão de pes-
soas, é graduado em Processamen-
to de Dados. Mas sentiu atração
por conhecer mais a área de negó-
cios. Durante 13 anos na Cargill,
trabalhou metade desse período
em suporte técnico e a outra me-
tade em análise de sistemas. De-
pois, no Citibank, foi contratado
para implementar um serviço de
internet banking em toda a Amé-
rica Latina. No início, achou que
seria um trabalho técnico. Mas
passou a acompanhar mais de
perto as negociações, junto ao
gerente de vendas, com quem ele
trabalhava conjuntamente.

Paulatinamente, foi se desli-
gando da área técnica. Depois fa-
zer MBA em Administração, sua
visão mudou por completo. Para-
lelamente, Hashimoto descobriu
uma vocação para ensinar. Sua ta-
refa era procurar o estado-da-arte
em tecnologia e depois transmi-
tir aos colegas. Passou a dar trei-
namentos em vários países. Há
cinco anos, adotou um novo pro-
jeto de vida. Em vez de optar pelo
caminho mais seguro, de seguir
sua carreira no Citibank, decidiu
se arriscar. Mudou-se para Itu

(SP), onde percebeu a carência de
mão-de-obra especializada.

Fundou a Lebre Consultoria e
começou a dar aulas de Adminis-
tração. Depois, montou um MBA
na cidade. Reconhecido pelo Mi-
nistério da Educação em 2003, um
ano depois o curso já apareceria no
ranking da revista Você S.A. como
um dos melhores em sua área. Ape-
sar da postura empreendedora,
Hashimoto percebe uma grande re-
sistência do mercado às mudanças
de carreira: "As empresas contra-
tam pelo que você fez, e não pelo
que você quer fazer."

Na área de tecnologia, ele ava-
lia que poderia ter chegado a dire-
tor. Entretanto, considera que a

sidente. "Isso explica muitos pre-
sidentes frustrados", conclui.

Por isso, se em algum ponto da
carreira a pessoa perceber que de-
seja mudar, o quanto antes come-
çar a transição, melhor. Nesse sen-
tido, a especialização também é
importante. Atualmente, ao reali-
zar coaching (processo de acom-
panhamento e orientação de car-
reira para executivos), ele obser-
va essas questões de perto. Já
Luisa Chomuni Alves, consultora
sênior da Catho, afirma que, para
crescer profissionalmente, é fun-
damental fazer o que se gosta. For-
mada em Psicologia com pós-gra-
duação em Administração, ela ini-
ciou sua carreira em escolas.

É preciso contemplar o
movimento dos negócios e

combinar essa percepção com
as aspirações pessoais

carreira em uma grande empresa
é curta: "Aos 40 anos, se você não
é diretor, não sobe mais." Por ou-
tro lado, mesmo reconhecendo a
experiência, as empresas privile-
giam o talento. O consultor cita a
"pirâmide de Maslow", teoria
pela qual, primeiro, o indivíduo
procura trabalho. Depois, com es-
tudo, vem o emprego. Se estudar
mais, sobe-se mais um degrau,
que é ter uma profissão. Depois,
em uma empresa, ao galgar car-
gos, o último estágio é quando o
indivíduo chega a diretor, ou pre-

Depois de um estágio na área clí-
nica, percebeu que essa não era sua
aspiração. Começou a trabalhar em
empresas e, depois, em consultorias.
Não foi a concorrência que motivou
esse comportamento. "Concorrência
tem em todas as áreas." Luisa aten-
de profissionais já especializados ou
com formação superior em início de
carreira. A Catho tem matriz em São
Paulo (SP) e 21 escritórios espalha-
dos pelo Brasil, nas principais cida-
des, como Rio de Janeiro (RJ), Belo
Horizonte (MG), Blumenau (SC),
Belém (PA), Brasília (DF), Salva-
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Marcos Hashimoto:"As empresas
contratam pelo que você fez,

e não pelo que você quer fazer"

dor (BA) e Curitiba (PR). Além dis-
so, a empresa começa a atuar na
América Latina, com a recente aber-
tura de uma filial no Chile.

Ao realizar o chamado outpla-
cement, patrocinado por empresas
que demitem funcionários, ou pro-
curada por pessoas em busca de
transição de carreira, ela percebe a
existência de companhias que valo-
rizam um perfil mais abrangente.
Apesar de considerar que uma mi-
noria dos profissionais tem essas ca-
racterísticas, ela observa com fre-
qüência tal perfil entre engenheiros
e administradores. É comum, segun-
do Luisa, que eles busquem pós-gra-
duação ou MBA em Marketing,
Vendas ou Qualidade Logística. Há
cargos, inclusive, que pedem uma
formação mais ampla.

Por exemplo, para trabalhar co-
mo gerente comercial, dependendo
do produto, é necessário formação
em Engenharia. Segundo Luisa, al-

reira. É comum o profissional se
formar e buscar cursos diferencia-
dos, para valorizar a formação.

Quem deseja mudar de área
após a graduação, deve procurar
informações sobre o novo campo
almejado. Para entrar na competi-

Se em algum ponto da carreira
a pessoa perceber que deseja

mudar, o quanto antes
começar a transição, melhor

guém com formação mais ge-
neralista tem as mesmas chances no
mercado do que um especialista nos
moldes tradicionais. Mas esse indi-
víduo precisa de mais atenção à car-

ção, é preciso descobrir o que se
deve buscar em termos de pós-gra-
duação e MBA. Eventualmente,
pode até ser necessário algum cur-
so técnico, pondera a consultora.

Já aqueles que não pensam em
mudar de área, mas, sim, melho-
rar o currículo com cursos em ou-
tras disciplinas, também precisam
ser cuidadosos.

Nesse caso, é saudável desco-
brir como a empresa enxerga essa
motivação. A opinião de superio-
res tem de ser levada em conta.
Em alguns casos, pode não ser o
momento correto de diversificar.
Pelo contrário, talvez seja vanta-
joso priorizar um curso mais es-
pecífico. Quem possui ambição
por uma carreira internacional,
contudo, encontra caminho mais
fácil na especialização tradicio-
nal, opina Luisa. Em qualquer cir-
cunstância, a tônica do momento
é saber gerenciar a própria carrei-
ra. "E ser capaz de estabelecer
metas e prazos", conclui.
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